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Άρθρο 1
Πεδίο Ρύθμισης Νόμου

1. Ο παρόν νόμος ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις ατόμων με οποιονδήποτε 
σεξουαλικό προσανατολισμό. 
2. Σε αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται: 

α) οι ομοφυλόφιλες γυναίκες (λεσβίες), 
β) οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, 
γ) τα αμφιφυλόφιλα άτομα και διεμφυλικά άτομα (ΛΟΑΔ).

Άρθρο 2
Δικαιώματα

Τα παραπάνω άτομα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που το κράτος παρέχει 
στους πολίτες του και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που αυτοί υπέχουν, 
αναπτύσσοντας ελεύθερα την προσωπικότητα τους, εφόσον δεν παραβιάζουν το 
νόμο και τα δικαιώματα των άλλων.

Άρθρο 3
Γάμος

Προστίθεται το εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1367 ΑΚ η φράση: 
“Επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών κατά τις οριζόμενες για τον 
γάμο διατάξεις” .1

Άρθρο 4
Σύμφωνο συμβίωσης

 1367§1 ΑΚ: «Ο γάμος τελείται είτε με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν 1

σ’αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας ή από λειτουργό 
άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα». 
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Το άρθρο 1 εδάφιο α’ του νόμου 2719/2008  τροποποιείται ως εξής:2

“Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού 
προσανατολισμού, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωση τους καταρτίζεται 
αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο”.

Άρθρο 5
Υιοθεσία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

1. Επιτρέπεται στα ζευγάρια που έχουν συνάψει γάμο να υιοθετούν τέκνα είτε από 
κοινού είτε ο ένας σύζυγος του άλλου. 
2. Περαιτέρω αναγνωρίζονται σε αυτούς τα δικαιώματα της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής και της παρένθετης μητρότητας κατά τα οριζόμενα στον ΑΚ.

Άρθρο 6
Υιοθεσία στο πλαίσιο Συμφώνου Συμβίωσης

Προστίθεται άρθρο 30 στον ισχύοντα νόμο 3719/2008 με τίτλο “Υιοθεσία στο 
πλαίσιο Συμφώνου Συμβίωσης” και περιεχόμενο:
“1. Επιτρέπεται στα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να υιοθετούν 
τέκνα είτε από κοινού είτε ο ένας σύζυγος του άλλου κατά τις διατάξεις του ΑΚ για 
την υιοθεσία στο πλαίσιο γάμου. 
2. Περαιτέρω αναγνωρίζονται σε αυτούς τα δικαιώματα της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής και της παρένθετης μητρότητας κατά τα οριζόμενα στον ΑΚ.”

Άρθρο 7
Κληρονομικές σχέσεις

Οι κληρονομικές έννομες σχέσεις των παραπάνω προσώπων ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.

Άρθρο 8
Αποποινικοποίηση της ασέλγειας παρά φύση

Καταργείται το άρθρο 347 του ΠΚ .3

Άρθρο 9
Στελέχωση σωμάτων στρατού & ασφαλείας

Ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας, κατόπιν ειδικών προβλέψεων που θα 
περιέχονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, θα στελεχώνονται σε ποσοστό 10% από άτομα ΛΟΑΔ, 
ΑΜΕΑ και μακροχρόνια άνεργους.

 Άρθρο 1 εδάφιο α’ ν. 3719/2008: «Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία 2

οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο». 

 Άρθρο 347 ΠΚ «Ασέλγεια παρά φύση – 1. Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που τελέστηκε: 3

α) με κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία· β) από ενήλικο 
με αποπλάνηση προσώπου νεότερου από δεκαεπτά ετών ή από κερδοσκοπία τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ασκεί την ασέλγεια της παρ. 1 
κατ’ επάγγελμα».  
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Άρθρο 10
Προσβολή λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού

Τροποποείται το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα  με την προσθήκη δεύτερης 4

παραγράφου που προβλέπει ότι: 
“2. Όποιος προβαίνει σε συμπεριφορά που συνιστά προσβολή άλλου λόγω του 
φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού με σκοπό την δημιουργία 
δυσμενούς διάκρισης εναντίον του, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη. 
3. Αν η πράξη έγινε για όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης 
προσώπων, μπορούν να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις στο νομικό πρόσωπο κατά 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 4 του ν. 927/1979 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον ν. 4285/2014.”

Άρθρο 11
Εθελοντική Αιμοδοσία

1. Είναι εφικτή η δυνατότητα εθελοντικής αιμοδοσίας από ΛΟΑΔ, εφόσον 
τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και ιατρικής ορθότητας. 
2. Η διαδικασία ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 12
Σεξουαλικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση

Τροποποιείται μετά από Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας το πρόγραμμα 
σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, με στόχο να αντιληφθούν από μικρή ηλικία οι μαθητές την ελευθερία 
στον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 Άρθρο 81Α ΠΚ «Ρατσιστικό έγκλημα - Εάν η πράξη τελείται από μίσος λόγω της φυλής, του 4

χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του 
σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας κατά του παθόντος, το 
κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται ως εξής: Α) Σε περίπτωση πλημμελήματος, που το προβλεπόμενο 
όριο ποινής ορίζεται σε δέκα ημέρες έως ένα έτος φυλάκισης, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται 
κατά
έξι μήνες και κατά ένα έτος στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων.
Β) Σε περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο όριο ποινής ορίζεται σε πέντε έως δέκα έτη
κάθειρξης, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο έτη και κατά τρία έτη στις λοιπές 
περιπτώσεις
κακουργημάτων. Γ) Το προβλεπόμενο για οποιοδήποτε έγκλημα κατώτερο όριο χρηματικής ποινής 
διπλασιάζεται. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή δεν αναστέλλεται.»
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